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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

A. mając na uwadze, że art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 
(GATT) umożliwia członkom Światowej Organizacji Handlu (WTO) wdrażanie 
środków niezbędnych dla ochrony życia lub zdrowia ludzi, roślin lub zwierząt (lit. b)) 
bądź zasobów naturalnych (lit. g));

1. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie paryskie jako międzynarodowe zobowiązanie 
do walki ze zmianą klimatu oraz podkreśla konieczność przeprowadzenia gruntownej 
oceny kompatybilności wszystkich międzynarodowych zbiorów przepisów z tymi 
celami klimatycznymi; zauważa, że UE odpowiada za 9 % światowych poziomów 
emisji gazów cieplarnianych i jest trzecim co do wielkości źródłem emisji gazów 
cieplarnianych na świecie; z zaniepokojeniem odnotowuje także brak wystarczająco 
ambitnych międzynarodowych działań i środków na rzecz klimatu służących wdrażaniu 
decyzji podjętych na mocy tego porozumienia, a także odstąpienie od niego przez USA;

2. z zadowoleniem przyjmuje europejskie wysiłki w tym zakresie, takie jak ustanowienie 
Europejskiego Zielonego Ładu i celu osiągnięcia racjonalnej pod względem kosztów, 
sprawiedliwej, społecznie zrównoważonej i uczciwej transformacji prowadzącej do 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r.; podkreśla potrzebę utrzymania celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych o 60 % do 2030 r., przy jednoczesnym 
zapewnieniu spójnego stosowania zasady „zanieczyszczający płaci”;

3. uważa, że asymetryczne środki ochrony klimatu nie wystarczą do przeciwdziałania 
zmianie klimatu; podkreśla, że polityka handlowa może i powinna być wykorzystywana 
do promowania pozytywnego programu środowiskowego przy jednoczesnym 
utrzymaniu konkurencyjności UE, a także do zajęcia się głównymi różnicami w 
ambicjach w zakresie ochrony środowiska między UE a resztą świata; uważa ponadto, 
że zgodny z zasadami WTO unijny mechanizm dostosowania emisji dwutlenku węgla 
na granicach („mechanizm”) może zachęcać do niskoemisyjnego przywozu i tworzenia 
niskoemisyjnych technologii i produktów w UE, prowadząc do redukcji emisji 
importowanych z UE, której pilnie potrzebujemy; uważa, że mechanizm ten mógłby 
doprowadzić do zwiększenia międzynarodowych wysiłków na rzecz przeciwdziałania 
zmianie klimatu i mógłby stanowić pierwszy krok w kierunku międzynarodowego 
ustalania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, jeżeli zostanie wdrożony w sposób 
proporcjonalny i wyważony; stwierdza ponadto, że mechanizm ten powinien prowadzić 
do stworzenia pozytywnego sprzężenia zwrotnego w celu przeciwdziałania zmianie 
klimatu na szczeblu międzynarodowym, np. poprzez włączenie go do negocjacji 
wielostronnych porozumień w sprawie ochrony środowiska;

4. odnotowuje, że UE jest największym światowym importerem dwutlenku węgla oraz że 
wielkość emisji związanych z produkcją towarów wywożonych z UE jest znacznie 
niższa niż w przypadku towarów przywożonych; stwierdza, że w Europie podejmuje się 
więcej wysiłków na rzecz walki ze zmianą klimatu niż ma to miejsce średnio w skali 
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międzynarodowej; podkreśla, że w celu pomiaru ogólnego wpływu Unii na klimat 
potrzebna jest solidna metoda sprawozdawczości, która uwzględnia emisje związane z 
przywozem towarów i usług do UE;

5. podkreśla, że głównym celem mechanizmu jest przyczynienie się do osiągnięcia 
neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla oraz zmobilizowanie do większych 
wysiłków na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu w skali międzynarodowej; 
podkreśla, że mechanizm ten powinien umożliwiać przemysłowi europejskiemu 
wniesienie znacznego wkładu w realizację celów UE w zakresie klimatu, a państwom 
trzecim istotny wkład w realizację międzynarodowych celów klimatycznych poprzez 
wspieranie znacznych wysiłków na rzecz dekarbonizacji procesów produkcyjnych, a 
jednocześnie podkreśla, że powinno to stworzyć równe warunki działania dla przemysłu 
europejskiego; zwraca ponadto uwagę na potrzebę uwzględnienia emisji pochodzących 
z transportu importowanych towarów i usług przy obliczaniu cen zawartości węgla; 
uważa za niezbędne, aby zakres mechanizmu obejmował możliwie największą część 
śladu węglowego produktu, co należy osiągnąć przez uwzględnienie emisji 
powstających w związku ze zużyciem energii w trakcie produkcji, a ostatecznie w 
całym łańcuchu wartości, nie powodując zakłóceń na rynku wewnętrznym, w 
szczególności na rynkach niższego szczebla;

6. podkreśla, że wystarczające międzynarodowe wysiłki na rzecz klimatu, obejmujące np. 
solidny, powszechny i spójny międzynarodowy system ustalania opłat za emisję gazów 
cieplarnianych i w pełni konkurencyjne niskoemisyjne technologie, produkty i procesy 
produkcyjne, sprawią, że mechanizm stanie się z czasem przestarzały; uważa, że zmiana 
klimatu jest problemem globalnym, który wymaga globalnych rozwiązań, i w związku z 
tym uważa, że UE powinna nadal wspierać ustanowienie globalnych ram ustalania cen 
CO2 zgodnie z art. 6 porozumienia paryskiego; zachęca Komisję do opracowania 
mechanizmu z jasnym i ambitnym harmonogramem jego wdrażania i dalszego rozwoju; 
przypomina, że niektóre rozwiązania techniczne służące łagodzeniu emisji CO2 są nadal 
na etapie pilotażowym i w związku z tym wzywa Komisję do kontynuowania wysiłków 
na rzecz ich dalszego opracowania; apeluje ponadto do Komisji, aby w odpowiednim 
czasie zapewniła we wszystkich zagrożonych sektorach zorientowaną na cel ochronę 
przed ucieczką emisji; apeluje także do Komisji o zaprojektowanie mechanizmu tak, 
aby stanowił on element kompleksowego i długoterminowego pakietu strategii 
politycznych spójnego z celem osiągnięcia w gospodarce wysokiej efektywności 
energetycznej i zasobooszczędności oraz ograniczenia do zera emisji netto gazów 
cieplarnianych najpóźniej do 2050 r.;

7. podkreśla ponadto, że mechanizm ten powinien być częścią szerszego pakietu strategii 
politycznych i środków uzupełniających mających na celu umożliwienie i promowanie 
inwestycji w niskoemisyjne procesy przemysłowe, zmniejszenie intensywności emisji 
przemysłu oraz zachęcanie do stosowania środków efektywności energetycznej i 
korzystania z energii ze źródeł odnawialnych; stwierdza, że mechanizmowi temu musi 
towarzyszyć polityka przemysłowa ambitna pod względem środowiskowym, racjonalna 
pod względem ekonomicznym, sprawiedliwa społecznie oraz wzmacniająca odporność i 
globalną konkurencyjność; sugeruje ponadto wspieranie remontu budynków, 
zastępowania surowców budowlanych, wdrażania mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji oraz zachęt do zakupu materiałów niskoemisyjnych w drodze zamówień 
publicznych, a także silnej polityki innowacji publicznych, z wyłączeniem wsparcia dla 
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technologii uzależnienia od paliw kopalnych; podkreśla potrzebę rozważenia 
uzupełniającej roli poprawionych norm dotyczących produktów, zgodnie z planem 
działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym;

8. przypomina pozytywne wyniki osiągnięte przez Unię dzięki przepisom o wymogach 
dotyczących produktów i etykietowaniu, za pomocą których udało się pobudzić 
odpowiedzialną konsumpcję, zaangażować obywateli europejskich oraz wesprzeć 
konkurencyjność i innowacje w przemyśle; wzywa Komisję do zbadania analogicznej 
polityki produktowej, która mogłaby przyczynić się do opracowania nowych norm i 
stworzenia wiodących rynków niskoemisyjnych i zasobooszczędnych produktów i 
technologii w celu zapewnienia przejścia na zrównoważoną gospodarkę i przyczynienia 
się do zagwarantowania, że wykorzystanie produktów będzie miało minimalny 
negatywny wpływ na środowisko;

9. podkreśla, że zdecentralizowane działania w dziedzinie klimatu na świecie, a w 
szczególności brak ambitnych działań klimatycznych ze strony europejskich partnerów 
handlowych, mogą zwiększać ryzyko ucieczki emisji skutkującej podwyższonym 
poziomem emisji globalnych oraz postawić przemysł UE w niekorzystnej sytuacji pod 
względem konkurencji na rynkach międzynarodowych, przez co mogą one stwarzać 
zagrożenie dla europejskich miejsc pracy i łańcuchów wartości; podkreśla, że 
europejski przemysł poddawany jest zwiększonej presji ekonomicznej ze względu na 
przywóz tanich dóbr od partnerów handlowych i kryzys związany z COVID-19; wzywa 
zatem Komisję, aby zapewniła lepiej ukierunkowaną i skuteczną ochronę klimatu oraz 
ochronę przed ucieczką emisji przy opracowywaniu kształtu mechanizmu;

10. podkreśla, że zapobieganie ryzyku ucieczki emisji idzie w parze z utrzymaniem 
konkurencyjności przemysłu UE i unikaniem przenoszenia emisji do państw trzecich 
poprzez realokację działalności przemysłowej, inwestycji i miejsc pracy; podkreśla, że 
działania podejmowane w celu zapobiegania ryzyku ucieczki emisji powinny być 
spójne z celami klimatycznymi; podkreśla, że strategiczne sektory są szczególnie 
narażone pod względem wpływu na produkcję i zdolności inwestycyjne; podkreśla 
potrzebę oceny możliwych zagrożeń wynikających z delokalizacji przemysłu poza UE i 
outsourcingu; zwraca ponadto uwagę na potrzebę stworzenia zachęt dla rządów państw 
trzecich i eksporterów do ograniczania ich emisji;

11. przypomina, że polityka klimatyczna i przemysłowa UE musi iść w parze z celem, 
jakim jest utrzymanie i zwiększenie zrównoważonego wzrostu gospodarczego; 
podkreśla, że każdy mechanizm powinien być zintegrowany z unijną strategią 
przemysłową, aby zachęcić przemysł do wytwarzania czystych i konkurencyjnych 
produktów;

12. proponuje wprowadzenie progresywnego mechanizmu dostosowanego do 
poszczególnych sektorów, który w pierwszej kolejności – po przeprowadzeniu 
dogłębnej oceny skutków – obejmie sektory o najwyższej wielkości emisji związanych 
z produkcją i największej intensywności handlu, takie jak energochłonne sektory 
stalowe, cementowe i aluminiowe, sektor energetyczny oraz przemysł tworzyw 
sztucznych, chemikaliów i nawozów, i rozszerzanie tego mechanizmu z czasem na inne 
sektory; uważa, że taka konstrukcja może ograniczyć międzynarodowe działania 
odwetowe i służyć jako faza testowa dla przemysłu europejskiego; podkreśla jednak, że 
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nie powinno to prowadzić do zakłóceń rynku wewnętrznego ani do nadmiernych 
obciążeń administracyjnych, które mogłyby ograniczyć uczciwą, otwartą konkurencję 
rynkową opartą na zasadach i wywrzeć szczególnie niekorzystny wpływ na małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP) lub stać się narzędziem protekcjonizmu;

Aspekty handlowe

13. podkreśla, że przemysł europejski, w tym MŚP, powinien mieć możliwość dostępu do 
globalnego łańcucha dostaw i rynków światowych, aby zachować konkurencyjność; 
wyraża głębokie zaniepokojenie wpływem erozji wielostronnego systemu handlowego, 
rosnących barier w handlu i konfliktów handlowych na europejski bilans handlowy; 
nalega, aby mechanizm ten został zaprojektowany w sposób ograniczający ryzyko 
wznowienia sporów handlowych; w związku z tym wzywa Komisję do przyjęcia 
wielostronnego podejścia, które nie naruszałoby skuteczności mechanizmu, w drodze 
ciągłego dialogu z międzynarodowymi partnerami handlowymi, zwłaszcza z tymi, 
którzy stosują inne podejścia do ochrony klimatu, w celu uniknięcia ewentualnych 
międzynarodowych środków odwetowych wobec UE;

14. wzywa Komisję, by dopilnowała, aby mechanizm ten nie był dyskryminujący i aby był 
zgodny z dorobkiem prawnym WTO i postanowieniami umów handlowych UE, o ile to 
możliwe z uwzględnieniem art. XX lit. b) i g) Porozumienia GATT; zachęca Komisję 
do zapewnienia równych warunków działania w handlu międzynarodowym, pamiętając 
o tym, że UE jest największym blokiem handlowym na świecie; podkreśla, że należy 
przestrzegać zasad wolnego i uczciwego rynku światowego;

15. apeluje do Komisji o dalsze wspieranie globalnych ram ustalania cen CO2 i ułatwiania 
handlu technologiami chroniącymi klimat i środowisko, np. przez inicjatywy w zakresie 
polityki handlowej, takie jak porozumienie WTO w sprawie towarów środowiskowych; 
podkreśla, że Unia może odegrać pionierską rolę dzięki włączeniu ambitnych 
rozdziałów dotyczących energii i zrównoważonego rozwoju do zawieranych przez nią 
umów handlowych.

Metodologia

16. podkreśla, że właściwie funkcjonujący mechanizm powinien zapewnić ograniczenie 
emisji importowanych do UE oraz zapewnić najskuteczniejszą ochronę klimatu przed 
ryzykiem ucieczki emisji, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad WTO; podkreśla, że 
mechanizm należy zaprojektować tak, aby zapewnić jego skuteczność i łatwość 
stosowania, oraz aby zapobiegał on jednocześnie obchodzeniu go, np. przez 
przerzucanie zasobów lub przywóz półproduktów bądź produktów końcowych 
nieobjętych mechanizmem;

17. uważa, że w metodzie obliczeniowej należy w jak największym stopniu uwzględnić 
rzeczywistą wielkość emisji związanych z produkcją towarach z importu, tak by nie 
powodowało to jednak dodatkowych trudności i niekorzystnych warunków dla 
przemysłu europejskiego; zwraca uwagę na trudności w gromadzeniu zweryfikowanych 
i wiarygodnych danych na temat wielkość emisji związanych z produkcją produktów 
końcowych lub pośrednich ze względu na międzynarodowe łańcuchy wartości; w 
związku z tym zwraca się do Komisji o ocenę technicznej wykonalności i dostępności 
wiarygodnych danych od importerów i eksporterów, np. poprzez zbadanie potencjału 
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zaawansowanych technologii, takich jak block chain, oraz o zaproponowanie 
ewentualnych rozwiązań; podkreśla przy tym, jak ważne jest ustanowienie systemu 
gruntownego monitorowania, sprawozdawczości i weryfikacji w celu oceny 
skuteczności mechanizmu; uważa, że za narzędzie zapewniające wiarygodność danych 
można uznać weryfikację przez niezależne państwa trzecie;

18. apeluje do Komisji o zapewnienie doradztwa technicznego i wsparcia dla przemysłu w 
Unii i poza nią, zwłaszcza dla MŚP, w ustanowieniu miarodajnego systemu rozliczania 
emisji gazów cieplarnianych na potrzeby przywozu z myślą o zachowaniu silnego 
europejskiego przemysłu i uniknięciu tworzenia przeszkód technicznych dla partnerów 
handlowych; ponadto apeluje do Komisji o dopilnowanie, aby importerom zezwalano 
na wykazywanie niskiego poziomu emisji związanych z wytwarzaniem ich produktów, 
dając im możliwość uzyskania zniżek na opłaty emisyjne związane z tymi produktami 
lub zwolnienia z tych opłat; wzywa Komisję do zagwarantowania wykonalności i 
zgodności z unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji;

19. zauważa ponadto, że w celu zapobiegania nieuczciwej konkurencji na rynku 
europejskim mechanizm nie powinien stwarzać niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej 
dla żadnego z konkurujących materiałów; podkreśla, że materiały najbardziej przyjazne 
dla klimatu nie powinny być narażone na niekorzystne warunki konkurencji;

20. uważa, że mechanizm powinien uwzględniać szczególną sytuację, w jakiej znajdują się 
kraje najsłabiej rozwinięte, które w ujęciu historycznym nie odpowiadają za dużą część 
emisji; podkreśla, że nie powinno to utrudniać ich zrównoważonego rozwoju oraz że nie 
należy dodatkowo pogarszać ich sytuacji poprzez relokację zanieczyszczających gałęzi 
przemysłu, które są szkodliwe dla środowiska i lokalnej ludności;

21. wzywa Komisję do przeanalizowania możliwości rozpoczęcia wdrażania mechanizmu 
od stopniowego wycofywania bezpłatnych uprawnień, które zostałyby utrzymane na 
etapie przejściowym, do czasu pełnego wprowadzenia i skuteczności mechanizmu; 
podkreśla, że podwójna ochronna nie powinna mieć miejsca oraz że mechanizm ten 
musi być zgodny z zasadami WTO;

22. wzywa Komisję do oceny możliwości ustanowienia w ramach mechanizmu w pełni 
zgodnych z zasadami WTO rabatów wywozowych dla podmiotów przemysłowych 
najbardziej sprawnych pod względem efektywności emisji dwutlenku węgla;

23. podkreśla, że zgodnie z rezolucją Parlamentu z dnia 14 listopada 2018 r. pt. 
„Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia”1 oraz rezolucją ustawodawczą przyjętą na posiedzeniu 
plenarnym w dniu 16 września 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie 
systemu zasobów własnych Unii Europejskiej2, zasoby generowane przez mechanizm 
uznaje się za europejskie zasoby własne;

24. apeluje do Komisji o uwzględnienie w przygotowywanym wniosku społecznego 
wymiaru mechanizmu, tak aby zapewnić sprawiedliwy podział obciążeń; zauważa, że 
mechanizm może powodować wyższe ceny produktów dla konsumentów; podkreśla, że 

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0449.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0220.
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konsumenci, zwłaszcza ci o niższych dochodach, nie powinni cierpieć wskutek 
dodatkowego spadku siły nabywczej; wzywa Komisję i państwa członkowskie do oceny 
potencjalnego wpływu na poziom życia, zwłaszcza w przypadku osób należących do 
słabszych grup społecznych oraz w państwach członkowskich o dużej zależności od 
przywozu z państw trzecich, oraz do podjęcia skutecznych działań na rzecz wsparcia 
gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz działań na rzecz zrekompensowania 
ryzyka wzrostu cen importowanych towarów w wyniku wdrożenia mechanizmu;

25. wzywa Komisję do przeprowadzenia dogłębnej oceny skutków wszystkich dostępnych 
wariantów różnych mechanizmów, projektów i rozwiązań alternatywnych przed 
przedstawieniem wniosku ustawodawczego, aby ocenić, w jakim stopniu zachęcają one 
do międzynarodowych działań w dziedzinie klimatu i zapobiegają ryzyku ucieczki 
emisji i inwestycji, a także do sprawdzenia, który instrument najskuteczniej przyczynia 
się do osiągnięcia globalnego poziomu ambicji w dziedzinie klimatu; zaleca Komisji 
przyjęcie celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. jako głównego czynnika 
przy wyborze formy mechanizmu;

26. apeluje do Komisji, aby w ocenie skutków wskazała środki dotyczące sektorów, w 
których ryzyko ucieczki emisji jest największe, z uwzględnieniem ich 
konkurencyjności; wzywa Komisję do dokonania oceny wpływu tego mechanizmu na 
partnerów handlowych, w tym na kraje sąsiadujące i kraje rozwijające się; apeluje 
ponadto do Komisji, aby przed publikacją wniosku ustawodawczego jak najszybciej 
podała wyniki oceny skutków do wiadomości publicznej;

27. apeluje o przeprowadzenie specjalnej oceny wpływu, jaki mechanizm wywrze na MŚP 
oraz na konkurencję na rynku wewnętrznym; apeluje o utworzenie, w razie potrzeby, 
mechanizmu wsparcia dla MŚP, pomagającego im z powodzeniem przystosować się do 
nowej rzeczywistości rynkowej, dzięki czemu nie padną ofiarą nieuczciwych praktyk ze 
strony większych podmiotów rynkowych;

28. podkreśla, że jest to ważne dla zapewnienia reprezentacji obywateli europejskich i ich 
interesów oraz dla przyczyniania się do realizacji priorytetów UE, takich jak ochrona 
klimatu, zrównoważony wzrost gospodarczy i konkurencyjność na arenie 
międzynarodowej; apeluje w związku z tym do Komisji i Rady o pełne zaangażowanie 
Parlamentu, jako współustawodawcy, w proces ustawodawczy zmierzający do 
ustanowienia mechanizmu.
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